
1-El jardí. Construït a la dècada de 
1920 per embellir l’entorn de la 
capella i proporcionar un espai de 
lleure als habitants de la casa. Els 
fruiters que l’envolten ens recorden 
la utilitat pràctica dels jardins antics. 
Mirant cap al nord-est, damunt de 
l’aparcament es veu la vinya 
plantada el 1995 amb ceps de 
cabernet, ull de llebre i merlot. 
 
2-La font rodona. Construïda el 
primer terç del segle XX, aprofita 
l’aigua del sobreeixidor de la cisterna 
gran que hi ha sota la plaça de la 
masia 
. 
3-Els horts. Tenien la funció de 
proveir de verdura fresca als 
habitants de Can Coll. Podem 
suposar que la producció es quedava 
tota a la casa, atesa la quantitat de 
gent que hi vivia i l’extensió petita 
de les dues feixes destinades a 
l’horta. Avui es mantenen per a 
treball amb els escolars. 

4-Les feixes i els camps grans. 
Constituïen la superfície que es 
destinava al conreu de cereals i 
farratges per als animals. Ara 
aquests camps es continuen 
conreant pel seu valor pedagògic, 
paisatgístic i per potenciar la fauna. 
El 1988, un dels camps es destinà al 
conreu de fruiters; un altre camp fou 
reconvertit en la Feixa del Ocells, 
destinat a l’observació d’aus 
hivernants; i en el més improductiu, 
el 2005 s’hi instal·laren els nous 
corrals dels animals. 
 
5-L’esplanada gran. Servia per  
emmagatzemar la llenya que es treia 
del bosc. A principis de segle XX 
s’instal·là la bàscula per pesar la 
llenya extreta. Als marges de 
l’esplanada hi trobem també alguns 
fruiters: figueres, pruneres, garrofers 
i oliveres. Hi ha arbres emblemàtics, 
com l’alzina centenària, els dos 
xiprers a l’extrem sud, símbol 
d’acolliment, o l’antiga olivera de 
dos troncs.  

6-La bassa. Està situada a la part 
més alta de l’esplanada gran, i això 
permetia regar tots els camps amb 
un sistema de canalitzacions. Amb 
una cabuda de 2 milions de litres 
d’aigua, s’omplia amb l’aigua de 
pluja recollida als turons o bombada 
de pous propers. Amb el desús s’ha 
naturalitzat, i ara hi trobem plantes 
com el canyís o la boga, ocells com 
la polla d’aigua, ànecs collverds o 
blauets, també granotes, peixos, 
insectes, entre d’altres. 
 
7-L’era. Està construïda sobre dues 
cisternes que recullen l’aigua de les 
teulades. A la banda sud, hi havia la 
masoveria, un magatzem, l’antic 
corral dels xais, la vaqueria, la cort 
dels porcs i els antics galliners.  
 
8- La caldera de biomassa. A mitjans 
de 2015, a tocar  dels xiprers s’hi 
instal·là una caldera que s’alimenta 
d’estelles de fusta procedent de 
boscos cremats. Serveix  per escalfar la 
masia i els edificis annexes.  
  

CAN COLL, UNA MASIA DE CERDANYOLA 
 

Durant més de mil anys, l’hàbitat dispers ha estat la forma de poblament predominant a Cerdanyola, l’agricultura l’activitat 
principal dels seus habitants, i la casa de pagès l’habitatge característic. La masia i els camps de conreu han definit el 
paisatge entre els segles XVI i XIX. La importància de les masies es fa palès en la Cerdanyola actual: barris, escoles, 
equipaments, comerços, associacions veïnals i entitats prenen el nom d’antigues masies.  
Us convidem a un breu itinerari de descoberta dels vells i nous usos dels espais exteriors de la masia, tant importants com la 
masia mateixa. 
 

 

2 

 

4 

5 

 

6 

1 

3 

7 8 



 

4 

5 

6 

1 

3 

7 
8 

Iti
ne

ra
ri 

 a
l v

ol
ta

nt
 d

e 
Ca

n 
Co

ll 


